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Meer weten over Jack Rabbit Foundation?

Wilt u meer weten over Jack Rabbit Foundation of een indruk 

krijgen van de projecten die wij realiseren? 

Kijk op www.jackrabbit.nl of neem contact met ons op. 

Telefoon: (073) 657 97 91

E-mail: info@jackrabbit.nl 

Van Lanschot Bankiers 22.54.86.660

KvK 17167786

Een beter leven 
voor kinderen
Jack Rabbit Foundation, Postbus 2078, 5260 CB Vught 

Tel.: (073) 657 97 91  www.jackrabbit.nl 

Uw gift en de belasting

De fiscus beschouwt Jack Rabbit Foundation als een Algemeen  

Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat voor particulieren 

periodieke giften – ongeacht de hoogte van het inkomen – volledig 

aftrekbaar zijn, mits de giften voor minimaal 5 jaar worden aan- 

gegaan bij notariële akte. 

Voor bedrijven geldt dat boven � 227,– het totaal van alle giften tot 

een maximum van 6% van de winst volledig aftrekbaar is voor de 

vennootschapsbelasting. 
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Jack Rabbit Foundation is een stichting die zich ten doel stelt gelden te 

genereren om daarmee te bouwen aan de levenskwaliteit van kinderen 

op het gebied van gezondheid, educatie en welzijn. Wij wensen een 

mooie en verdraagzame wereld, waarin onze kinderen gelukkig zijn en 

kunnen genieten van kleine dingen. Gelukkige kinderen bouwen mee 

aan een positieve en vreugdevolle toekomst. 

De Foundation concentreert zich voornamelijk op kinderen die in het 

ziekenhuis verblijven. Wij geloven er namelijk in dat een aangenamer 

verblijf aanzienlijk bij kan dragen aan het herstel van kinderen. 

Een beter leven voor kinderen

Gelukkig zijn er meer mensen die – net als de Jack Rabbit Foundation – 

vinden dat elk kind een gelijke kans verdient in het leven. Onze stichting 

krijgt geen subsidie en is volledig afhankelijk van donaties en giften. 

Zonder die steun zouden wij niet kunnen doen wat we willen: ieder kind 

het leven geven dat ze verdienen. 

Jack Rabbit Foundation is uitermate blij met iedere financiële onder-

steuning en is daarom continu op zoek naar Vrienden. Als u ook vindt 

dat elk kind recht heeft op een beter leven, word dan Vriend van Jack 

Rabbit Foundation. 

Word Vriend van Jack Rabbit Foundation 

Om ons werk te kunnen blijven doen zijn we steeds op zoek naar 

verschillende soorten vrienden. 

Vriend van Jack Rabbit
Een Vriend van Jack Rabbit Foundation draagt alle kinderen een warm 

hart toe door middel van een basisbedrag van � 25,–, � 50,– of �….. 

per jaar. Met deze steun kunnen wij ons op verschillende vlakken  

intensief inzetten om te bouwen aan de levenskwaliteit van kinderen. 

De Club van 100
Als u vriend wordt van de Club van 100 steunt u onze werkzaamheden  

met � 100,– of een veelvoud daarvan per jaar. U kunt dit doen door 

middel van een gift gedurende vijf jaar bij notariële akte. Deze akte 

kunnen wij kosteloos voor u verzorgen. U hebt dan volledige aftrek 

van het jaarlijks geschonken bedrag. U hoeft slechts de volmacht te 

downloaden op www.jackrabbit.nl, verder in te vullen en een kopie  

van uw legitimatiebewijs bij te sluiten. Uw handtekening dient wel te 

worden gelegaliseerd, dat wil zeggen dat u uw handtekening op een 

notariskantoor in de aanwezigheid van een notaris dient te plaatsen. 

Met dit geld realiseren wij diverse projecten die elk op hun eigen 

manier bijdragen aan het welzijn van kinderen en u steunt deze  

projecten gedurende een periode van vijf jaar.

De Club van 500
Mocht het zo zijn dat u als bedrijf ook vindt dat elk kind een gelijke  

kans verdient, dan kunt u Vriend worden van de Club van 500. Met 

uw jaarlijkse bijdrage van � 500,– steunt u onze Foundation met het  

bieden van een beter leven voor kinderen. Deze vriendendienst  

bewijst u dan drie jaar.

“Dag Rrrakkers! Samen zetten we deze vuist op 
deze vuist voor Jack Rabbit. Joepiedepoepie!”

- Ome Willem -

De Jack Rabbit Foundation. Met liefde georganiseerd. En dat straalt 

af op de donateurs. Zowel de mensen uit het bedrijfsleven als  

particulieren. Allemaal mensen die zich maatschappelijk aange-

sproken voelen om kinderen die het minder makkelijk hebben een 

straal zon te geven. 

Mijn oproep is: wees blij dat Jack Rabbit een kapstok biedt om 

een deel van je hart aan op te hangen. In de vorm van advies en  

diensten, met altijd het belang van de kinderen voorop. 

Ik ben dan ook trots dat ik de Jack Rabbit Award heb ontvangen. Wie 

zal het volgend jaar zijn? Misschien één van de mensen die deze 

brochure leest? Ik vind het een feest om Ambassadeur te zijn en ga in 

ieder geval binnenkort met mijn eeneiige tweelingbroer Ome Willem 

weer op stap om in een ziekenhuis een nieuw Jack Rabbit-project te 

dopen. 

Steun ook Jack Rabbit en word donateur! 

De kinderen zijn er blij mee.

Edwin Rutten 

Jack Rabbit Foundation
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